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No-dig-tekniikoiden

avulla kustannukset

kuriin
Jukka Huusko

toimitusjohtaja

Johan Lundberg Oy

Kaivamattomat tekniikat, joita kutsutaan myös nimellä No-Dig,

tarkoittavat rakentamisen tapoja, joilla asennetaan tai

saneerataan verkostoa mahdollisimman pienin kaivannoin. 
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Tunnetuimpia Suomessa käytettyjä kai-

vamattomia tekniikoita ovat varmaankin 

suuntaporaus ja sukkasujutus. Erilaisia 

kaivamattomia menetelmiä on kuitenkin 

valtava määrä, niin uudisasennus- kuin 

saneeraustarpeisiin. Oikean menetelmän 

valinta kyseessä olevaan tarpeeseen ja 

vallitseviin maaperä- ja ympäristöoloihin 

vaatii lujaa ammattitaitoa. Kohteeseen 

sopivimmalla menetelmällä varmistetaan 

mahdollisimman suuret hyödyt niin ura-

koitsijalle, ympäristölle kuin tilaajallekin.

Koska No-Dig-menetelmissä kaive-

taan tyypillisesti aloitus- ja lopetuskaivan-

to, aiheuttaa asennustyö paljon pienempää 

häiriötä ympäröivälle toiminnalle kuin 

perinteisesti kaivamalla tehtävät asennuk-

set. Liikenne pystyy kulkemaan häiriöttä 

eikä kiertoteitä tarvitse rakentaa, mikäli 

kohteessa voidaan käyttää kaivamatonta 

teknologiaa.

Yhteistä No-Dig-menetelmille on, että 

niissä maan poisviemisen ja uuden täy-

tön tuomisen kuljetustarpeet ovat paljon 

pienemmät kuin kaivamalla tehtävissä 

asennuksissa. Tämä tarkoittaa kustannus-

säästöjä monessa kohdassa: Kuljetus- ja 

työmaakonekustannukset polttoaineku-

luineen pienenevät huomattavasti pie-

nemmän kuljetuskertojen määrän takia, 

poistettavan maan käsittelykustannukset 

pienenevät, samoin uuden täyttömaan 

tarve on pienempi ja kustannukset näin 

alhaisemmat. Lisäksi pinnat säilyvät suu-

relta osalta ehjinä, jolloin materiaalien 

tarve on tältäkin osalta pienempi kuin 

kaivamalla tehtävissä töissä. 

Hyvin suunniteltu no-dig-projekti on 

yleensä paljon nopeampi toteuttaa kuin 

auki kaivuu. Myös ajan säästyminen kor-

reloi suoraan kustannussäästöihin.

Kustannusten pienene-

misen lisäksi kaivamatto-

milla tekniikoilla saadaan 

aikaan myös huomattavia 

päästövähennyksiä kas-

vihuonekaasuissa. Pääs-

töjen vähenemismäärään 

vaikuttaa luonnollisesti 

valittu asennusmenetelmä, 

putken koko, asennuspaik-

ka jne. Päästövähennyksiä 

pystytään Johan Lund-

berg Oy:ssä arvioimaan 

työmaakohtaisesti, mikäli 

asiakkaalla on kiinnostusta 

tällaiseen laskentaan.

”Johan Lundberg Oy 

on ainoa kaivamattomil-

la menetelmillä tehtävien 

projektien suunnitteluun ja konsultointiin 

erikoistunut yritys. Päätoimialamme ovat 

suunnittelu, konsultointi monessa projek-

tin eri vaiheessa ja koulutus. Kuljemme 

asiakkaan rinnalla tarpeen määrittelystä 

linjan käyttöönottokokeisiin asti. Suo-

messa olemme toimineet vuodesta 2018 ja 

Ruotsissa Johan Lundberg Ab perustettiin 

jo vuonna 2009. Yhteensä olemme suun-

nitelleet yli 1000 kaivamatonta projektia 

erilaisille No-Dig-menetelmille.”, kertoo 

Jukka Huusko, Johan Lundberg Oy: toi-

mitusjohtaja ja osakas.

Lisätietoja: www.johanlundberg.fi

Suuntaporausta syksyllä.

Alitustyö on lähtenyt hyvin käyntiin.
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ja lopetuskaivanto, 
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asennustyö paljon 
pienempää häiriötä 
ympäröivälle 
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Rantaradan ja 
Helsingintien alitus 
1000 mm teräsputkella.


